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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
Метою курсу є набуття студентами знань та практичних навичок щодо формування та ефективного використання 

капіталу сучасного підприємства. Ознайомлення з основами теорії формування і використання капіталу підприємства, 

розкриття сутносты базових категорій теорії капіталу підприємства; вивчення основних інструментів для ефективного 

формування і використання капіталу підприємств; засвоєння новітніх методичних підходів до діагностування процесів 

формування і використання капіталу підприємств, оволодіння методикою визначення вартості капіталу, оптимізації його 

структури; навчання формуванню ефективних рішень щодо формування і використання капіталу підприємства, 

стимулювання розвитку самостійності та відповідальності студентів в даному контексті. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Теоретичні основи управління капіталом підприємства. 

Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства. Оборот капіталу. Вартість капіталу. Структура капіталу. 
Сутність, цілі і завдання управління капіталом підприємства. Функції і механізм управління капіталом підприємства.  

Тема 2. Оцінювання результатів діяльності підприємства по формуванню й використанню його капіталу.  

Горизонтальний (трендовий) аналіз. Вертикальний (структурний) аналіз. Порівняльний аналіз капіталу. Оцінювання 
фінансових коефіцієнтів. 

Тема 3. Методичний інструментарій управління капіталом підприємства.  

Загальні підходи до оцінювання вартості джерела капіталу. Визначення вартості елементів (джерел) власного капіталу 
підприємства. Механізм управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу.  

Тема 4. Системи і методи планування капіталу підприємства.  

Характеристика процесу планування капіталу підприємства. Система перспективного планування розвитку капіталу. 
Система тактисного планування розвитку капіталу. Система оперативного планування розвитку капіталу. 

 
Тема 5. Формування капіталу створюваного підприємства..  

Особливості формування капіталу  створюваного підприємства. Принципи формування капіталу створюваного 
підприємства. Методи оптимізації загальної потреьи в капіталі створюваного підприємства. Схеми фінансування 
новоствореного бізнесу. Джерела фінансування новоствореного бізнесу. Методи оптимізації структури капіталу 
підприємства. 

Тема 6. Управління формуванням власного капіталу в процесе розвитку підприємства.  

Склад власного капіталу діючого підприємства. Основні цілі формування власного капіталу. Джерела формування 

власних фінансових ресурсів підприємства. Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів. Ефективність 

і основні завдання формування власних фінансових ресурсів. Механізми управління формуванням власних фінансових 

ресурсів. 

Тема 7. Залучення капіталу у процесі розвитку підприємства. 

Склад позткового капіталу лічного підприємства. Класифікація позикових засобів підприємства. Етапи управління 
залучення позикового капіталу. Управління залученням банківського кредиту. Управління фінансовим лізингом. 
Управління облігаційною позикою. Управління залученням товарного (комерційного) кредиту. Управління внутрішньою 
кредиторською заборгованістю. 

Тема 8. Управління використанням капіталу в операційній діяльності підприємства.  
 

Зміст операційної діяльності і склад операціного капіталу підприємства. Етапи процесу управління використанням 
капіталу в операційній діяльності підприємства. Ціль і послідовність управління використанням основного капіталу. 
Управління оновленням складу необоротних активів, які формують за рахунок операціного капіталу. Послідовність 
процесу управління використанням оборотного капіталу. Управління використанням оборотного капіталу, 
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авансованого в запаси товарно-матеріальних цінностей. Управління використанням оборотного капіталу, авансованого 
в поточну дебіторську заборгованість. Управління вільними грошовими засобами в складі оборотного капіталу. 

 

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  
ЗК10. Здатність діяти відповідально та свідомо.  
ЗК12. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та 
примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Спеціальні (фахові) компетентності 
(СК) 

СК2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій 
для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, 
торговельних і біржових структур. 
СК4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур.  
СК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 
СК10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і 
результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з 
урахуванням ризиків. 

Програмні результати навчання 
(ПРН) 

ПР1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової 
діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
ПР5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з 
різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності. 
ПР11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. 
ПР12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, 
торговельних і біржових структур. 
ПР16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур і застосовувати на практиці. 
ПР17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми 
у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. 
 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат  

Завдання для СРС  
(література, ресурси в інтернеті, презентація, відеокурси) 

1 -2 
тиждень   

Тема 1. Теоретичні 
основи управління 
капіталом 
підприємства. 
1.1. Економічна сутність і 
класифікація капіталу 
підприємства.  
1.2. Оборот капіталу. 
1.3. Вартість капіталу. 
1.4. Структура капіталу. 
1.5. Сутність, цілі і 
завдання управління 
капіталом підприємства. 
1.6. Функції і механізм 
управління капіталом 
підприємства.  

Лекція, 
(2 год) 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 

Опрацювання літератури: 

основна 1-10 

 Практичне 
заняття, 
(4 год), 

 

1. Дайте визначення капіталу підприємства.  
2. Поясність основні характеристики капіталу.  
3. В чому полягають особливості процесу формування 
капіталу?  
4. Назвіть принципи формування капіталу піприємства. 
5.Поясніть відмінності між окремими видами капіталу. 
6. Дайте визначення вартості капіталу.  
7. Що характеризує рівень вартості капіталу для різних 
суб’єктів господарських відносин?  
8. Що таке гранична вартість капіталу?  
9. В яких сферах фінансової діяльності підприємства 
використовуються показники середньозваженої і граничної 
вартості капіталу?  
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10. Назвіть етапи оцінки вартості капіталу підприємства.  
11. За якими формулами розраховуються елементи 
середньозваженої вартості капіталу?  
12. Як відбувається підсумкове оцінювання вартості капіталу 
підприємства?  
13. Що характеризує фінансовий леверидж?  
14. У чому проявляється ефект фінансового левериджу?  
15. Як оцінюється фінансова рівновага підприємства при 
формуванні його капіталу? 

3-4 
тиждень 

Тема 2. Оцінювання 
результатів діяльності 
підприємства по 
формуванню й 
використанню його 
капіталу.  
2.1. Горизонтальний 
(трендовий) аналіз.  
2.2. Вертикальний 
(структурний) аналіз. 
2.3. Порівняльний аналіз 
капіталу.  
2.4. Оцінювання 
фінансових коефіцієнтів. 

Лекція  
(2 год)  

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 

Опрацювання літератури: 

основна 1-10 

 Практичне 
заняття  
(4 год) 

 

1) Закріплення теоретичних знань щодо визначення вартості 
капіталу підприємства 
2) Здобуття практичних навичок проведення розрахунків щодо 
оцінки сукупної вартості капіталу підприємства, його окремих 
елементів. 
3) Закріплення теоретичних знань щодо формування 
оптимальної структури капіталу та здобути практичні навички 
щодо визначення ефекту фінансового левериджу та 
оптимізації структури капіталу різними методами та за різними 
критеріями 

5-6 
тиждень 

Тема 3. Методичний 
інструментарій 
управління капіталом 
підприємства.  
3.1. Загальні підходи до 
оцінювання вартості 
джерела капіталу.  
3.2. Визначення вартості 
елементів (джерел) 
власного капіталу 
підприємства.  
3.3. Механізм управління 
структурою капіталу на 
основі фінансового 
левериджу.  

Лекція 
(2 год) 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 

Опрацювання літератури: 

основна 1-10 

 Практичне 
заняття  
(4 год) 

1. Що розуміють під використанням капіталу підприємства?  
2. Назвіть особливості процесу використання капіталу.  
3. На яких концепціях базується сучасна економічна теорія 
управління використанням капіталу?  
4. Наведіть основні характеристики капіталу як чинника 
виробництва.  
5. Як визначаються показники продуктивності капіталу та яка 
їх економічна інтерпретація?  
6. Про що свідчить закон спадаючої продуктивності капіталу? 
7. Поясність явище «реверс чинників виробництва».  
8. Назвіть особливості капіталу як інвестиційного ресурсу.  
9. Поясніть термін «парадокс ощадливості».  
10. Що характеризує «золотий рівень накопичення капіталу»? 
11. Що розуміють під циклом обороту капіталу?  
12. Охарактеризуйте складові циклу обороту капіталу.  
13. Поясність класифікацію капіталу, який використовується 
підприємством 

7-8 
тиждень 

Тема 4. Системи і 
методи планування 
капіталу підприємства.  
4.1. Характеристика 
процесу планування 
капіталу підприємства. 
4.2. Система 
перспективного 
планування розвитку 
капіталу.  
4.3. Система тактисного 
планування розвитку 
капіталу.  
4.4. Система 
оперативного 
планування розвитку 
капіталу. 

Лекція 
(2 год)  

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 

Опрацювання літератури: 

основна 1-10 

 Практичне 
заняття 
(4 год) 

 

1) Дайте характеристику основним видам фінансового 
планування. 
2) Які методичні підходи до здійснення планування? 
3) Форми реалізації результатів фінансового планування. 
4) Схарактеризуйте методи стратегічного планування. 
5) Перелічіть види поточних фінансових планів підприємства. 
6) Розкрийте поняття бюджетного планування. 
7) В чому полягають переваги впровадження принципів 
бюджетування? 
8) Дайте класифікацію бюджетів за різними ознаками. 
9) Розкрийте сутність нормативного методу складання 
кошторису. 
10) Які етапи здійснення фінансового планування? 
11) В чому полягає балансовий метод фінансового 
планування? 
12) Розкрийте сутність методу моделювання. 

9-10 
тиждень 

Тема 5. Формування 
капіталу створюваного 
підприємства. 

Лекція  
(2 год)  

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 

Опрацювання літератури: 

основна 1-10 
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 5.1. Особливості 
формування капіталу  
створюваного 
підприємства.  
5.2. Принципи 
формування капіталу 
створюваного 
підприємства.  
5.3. Методи оптимізації 
загальної потреьи в 
капіталі створюваного 
підприємства.  
5.4. Схеми фінансування 
новоствореного бізнесу. 
5.5. Джерела 
фінансування 
новоствореного бізнесу. 
5.6. Методи оптимізації 
структури капіталу 
підприємства. 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
дискусія) 

(4 год) 
 

1. Що слід вважати метою формування капіталу створюваного 
підприємства?  
2. Поясніть особливості процесу формування капіталу 
підприємства, що створюється.  
3. Охарактеризуйте основні методи оптимізації загальної 
потреби в капіталі підприємства, що створюється. 
4. Порівняйте умови застосування цих методів та надійність 
отриманих результатів.  
5. За якими схемами може відбуватися фінансування 
структури капіталу нового підприємства?  
6. Назвіть позитивні особливості власного капіталу.  
7. Назвіть позитивні особливості позичкового капіталу.  
8. В чому полягають недоліки різних джерел формування 
капіталу нового підприємства?  
9. Назвіть основні джерела формування позичкового капіталу. 
10. Охарактеризуйте основні джерела формування власного 
капіталу. 

11-12 
тиждень 

Тема 6. Управління 
формуванням власного 
капіталу в процесе 
розвитку підприємства.  
6.1. Склад власного 
капіталу діючого 
підприємства.  
6.2. Основні цілі 
формування власного 
капіталу.  
6.3. Джерела 
формування власних 
фінансових ресурсів 
підприємства.  
6.4. Етапи управління 
формуванням власних 
фінансових ресурсів. 
6.5. Ефективність і 
основні завдання 
формування власних 
фінансових ресурсів. 
6.6. Механізми 
управління 
формуванням власних 
фінансових ресурсів. 
 

Лекція 
(2 год) 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 

Опрацювання літератури: 

основна 1-10 

 Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна, 

дискусія) 
(4 год) 

 

1. Дайте визначення власного капіталу.  
2. Охарактеризуйте основні форми власного капіталу.  
3. Як визначається загальна сума власного капіталу за даними 
балансу підприємства?  
4. Яким цілям підпорядковано формування власного капіталу? 
5. Як розраховується розмір власного оборотного капіталу?  
6. Що характеризують чисті активи підприємства?  
7. Що відображає коефіцієнт маневреності власного капіталу 
та яке його нормативне значення?  
8. Порівняйте між собою джерела формування власних 
фінансових ресурсів підприємства.  
9. Назвіть етапи розробки політики формування власних 
фінансових ресурсів підприємства. 

13-14 
тиждень 

Тема 7. Залучення 
капіталу у процесі 
розвитку підприємства 
7.1. Склад позикового 
капіталу лічного 
підприємства.  
7.2. Класифікація 
позикових засобів 
підприємства.  
7.3. Етапи управління 
залучення позикового 
капіталу.  
7.4. Управління 
залученням банківського 
кредиту.  
7.5. Управління 
фінансовим лізингом. 
7.6. Управління 
облігаційною позикою. 
7.7. Управління 

Лекція 
(2 год) 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 

Опрацювання літератури: 

основна 1-10 

 Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна, 

дискусія) 
(4 год) 

 

1. Дайте визначення позикового капіталу.  
2. Назвіть форми фінансових зобов’язань підприємства.  
3. Поясність склад фінансових зобов’язань підприємства 
різного терміну погашення.  
4. За якими ознаками проводять класифікацію позикових 
коштів?  
5. Охарактеризуйте операції, що здійснюються на кредитному 
ринку.  
6. Які цінні папери і фінансові документи знаходяться в обігу 
при здійсненні залучення капіталу?  
7. З урахуванням яких факторів будується механізм ринкового 
саморегулювання рівня відсотка за кредит?  
8. Як визначається ціна пропозиції грошових та інших 
кредитних інструментів на кредитному ринку?  
9. Назвіть етапи розробки політики залучення позикового 
капіталу. 
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залученням товарного 
(комерційного) кредиту. 
7.8. Управління 
внутрішньою 
кредиторською 
заборгованістю. 

15-16 
тиждень 

Тема 8. Управління 
використанням 
капіталу в операційній 
діяльності підприємства  
9.1. Зміст операційної 
діяльності і склад 
операціного капіталу 
підприємства.  
9.2. Етапи процесу 
управління 
використанням капіталу 
в операційній діяльності 
підприємства.  
9.3. Ціль і послідовність 
управління 
використанням 
основного капіталу. 
9.4. Управління 
оновленням складу 
необоротних активів, які 
формують за рахунок 
операціного капіталу. 
9.5. Послідовність 
процесу управління 
використанням 
оборотного капіталу.  
9.6. Управління 
використанням 
оборотного капіталу, 
авансованого в запаси 
товарно-матеріальних 
цінностей.  
9.7. Управління 
використанням 
оборотного капіталу, 
авансованого в поточну 
дебіторську 
заборгованість.  
9.8. Управління вільними 
грошовими засобами в 
складі оборотного 
капіталу. 

Лекція 
(2 год) 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 

Опрацювання літератури: 

основна 1-10 

Практичне 
заняття  
(4 год) 

 

1. Дайте визначення операційної діяльності.  
2. Назвіть особливості операційної діяльності, що визначають 
специфіку використання капіталу.  
3. Наведіть види капіталу, що використовуються в операційній 
діяльності.  
4. Охарактеризуйте склад основного операційного капіталу.  
5. Охарактеризуйте склад оборотного операційного капіталу.  
6. Порівняйте завдання окремих типів центрів відповідальності 
структурних підрозділів підприємства.  
7. Назвіть етапи формування системи управління 
використанням капіталу в операційній діяльності 
підприємства.  
8. З чого складається система показників, які виражають 
ефект, що генерується капіталом в операційній діяльності 
підприємства?  
9. Як розрахуються показники прибутку операційної 
діяльності?  
10. Які завдання вирішує механізм управління формуванням 
операційного прибутку в ув’язці з іншими показниками ефекту 
використання операційного капіталу?  
11. За якими етапами формується політика управління 
використанням капіталу операційної діяльності підприємства? 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт. 

Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-5, друга – за темами 6-10 у письмовій формі. Під час 
виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні знання в оцінці загальної 
потреби та джерел забезпечення підприємницької діяльності капіталом,  визначенні раціональної структури  капіталу 
підприємства, вартості його окремих елементів та показників ефекту від використання капіталу в операційній 
діяльності. 

Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуальних завдань. Кожен студент індивідуально виконує по 4 з 
наступних завдань: 
1. Економічна сутність капіталу.  
2. Характеристика процесу формування капіталу підприємства.  
3. Принципи формування капіталу підприємства.  
4. Класифікація сформованого капіталу підприємства.  
5. Вартість капіталу та методи її оцінки.  
6. Механізм формування ефекту фінансового левериджу.  
7. Забезпечення фінансової рівноваги підприємства у процесі формування його капіталу.  
8. Структура сформованого капіталу підприємства.  
9. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності.  
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10. Оптимізація структури капіталу за критерієм його вартості.  
11. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансового ризику.  
12. Задачі та принципи формування капіталу при створення підприємства.  
13. Методи оптимізації загальної потреби в капіталі.  
14. Основні схеми фінансування нового бізнесу.  
15. Джерела формування капіталу нового підприємства.  

Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної 

роботи містяться в системі MOODLE. 

 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Бережницька У. Б. Капітал підприємства: формування та використання : практикум / У. Б. Бережницька. – 

Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 77 c.  

2. Бланк И. А. Управление использованием капитала. – К. : Эльга, 2002. – 656 с.  

3. Бланк И. А. Управление активами и капиталом предприятия. — К. : Эльга, 2003. — 446с.  

4. Бланк И. А. Управление формированием капитала. – К:. «Ника-Центр», 2000. – 512 с.  

5. Горовий Д. А. Капітал підприємства: формування та використання : методичні вказівки до виконання 

практичних робіт [Електронний ресурс] / Д. А. Горовий, К. О. Горова. – Харків, ХНАДУ, 2012. – 60 с. – Режим 

доступу. – file:///C:/Users/003/Downloads/Practika_Kapital%20(1).pdf.  

6. Горовий Д. А. Капітал підприємства: формування та використання : методичні вказівки до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] / Д. А. Горовий, К. О. Горова. – Харків, ХНАДУ, 2012. – 36 с. – Режим доступу. – 

file:///C:/Users/admin/Downloads/SR_Kapital%20(1).pdf.  

7. Данилюк М. О., Савич В. І. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 

204с.  

8. Яремко І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій : Монографія. – 

Львів : Каменяр, 2006. – 176 с.  

9. Ляшенко Г. П. Управління капіталом підприємства: Навч. Посібник для студ. вищих навч. закл. / ДПА України; 

Академія ДПС України. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 346с.  

10. Швиданенко Г. O., Шевчук Н. В. Управління капіталом підприємств а: навч. посібник / ДВНЗ "КНЕУ ім. 

Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2007. – 440с. 

 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1. Алексеєнко Л. М. Фінансовий капітал в економічній системі держави // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С.7–12. 

2.  Афанас’єв А., Кравченко С. Управління структурою капіталу. // Економіка, фінанси, право. – 2003. - № 1. – С. 

25–27.  

3.  Білоченко А. М. Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку // Фінанси 

України. – 2008. – №3. – С.94–100.  

4. Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М. І. Економіка підприємств. Навч. посібник. – Львів: "Сподом", 2000. – 212 с.  

5. Буряк Л. Д., Марченко А. А. Формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в трансформаційний 

період // Вчені записки КНЕУ. – 2002. – Випуск 4. – С. 142–148.  

6. Воробйов Ю. М. Методичні аспекти оптимізації структури фінансового капіталу підприємницьких структур // 

Вісник. – К., 2000. – Вип.45. – С. 48–49  

7. Воробйов Ю. М. Теоретичні основи фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. – 2001. – № 7. – С. 62-

68.  

8. Герасименко А. Г. Концентрація капіталу: сутність та основні форми реалізації // Фінанси України. – 2005. – №10. 

– С.116–123.  

9. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів – 

Київ, центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.  

10. Демченко Т. А. Моделювання оцінки вартості активів підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 

4. – С. 31.  

11. Доронина М. С., Авраменко Е. В. Управление капиталом. Финансовый аспект. Учебн. пособие. – Харьков : Изд. 

ХГЭУ, 2000. – 116 с.  

12. Ильяшенко С. Сущность, структура и методические основы оценки интеллектуального капитала предприятия // 

Экономика Украины. – 2008. – №11. – С. 16–26.  

13. Кукукина И. Г. Управление финансами : Учебное пособие / И. Г. Кукукина. – Москва : Юристъ, 2001. – 267 с.  

14. Кухта П. В. Методичне забезпечення оцінювання вартості капіталу та оптимізації структури джерел 

інвестиційних ресурсів підприємства // Регіональні перспективи. – 2003. – № 9 – 10. – С. 50.  

15. Малинка О. Я. Управління капіталом бренду : Монографія. – Івано- Франківськ : Факел, 2009. – 204 с. Іл. 32. 

Табл. 20. Бібліограф.: 155 назв.  

16. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К. : 
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Максимум, 2001. – 600 с.  

17. Спасів Н. Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур // Фінанси України. – 

2004. – № 8. – С. 126–131.  

18. Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін. – 5-те видання, перер. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с.  

19. Фінансовий менеджмент : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. 

Калач та ін. – К. : КНЕУ, 2001. – 294 с.  

20. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово- економічної діяльності підприємства. 

– К. : КНЕУ, 2002. – 192 с. 

 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 
1. Нормативна база – www.zakon.rada.gov.ua  
2. Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України". Спосіб доступу: 

http://smida.gov.ua  
3. Електронна бібліотека українських підручників. Спосіб доступу: http//www.pidruchniki.ws  
4. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського Спосіб доступу: www.nbuv.gov.ua/ .  
5. Офіційний сайт Національного банку України www.bank.gov.ua  
6. Офіційний сайт Національного Комітету статистики України www.ukrstat.gov.ua  

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  

Підручники, колективні монографії: 

1. Puriy H. International competitiveness of secondary mineral resources due to globalization of ecological and 

economic problems. / H. Puriy, I. Yegorova, I. Macsymova,  Kala // Global Partnership for Local Sustainable 

Development: Modern Trends and Best Practices [Monography]. – NUIFE, 2018. – P.171-181 (208 p.). Провідне 

видання іноземної держави (Міжнародні наукометричні бази: Crossref) – 1,5 д.а. 

2. Пурий А.В. Микроэкономика: теория и практика : Учебник / Хамидов О.Х., Шайкан А.В., Маманазаров 

А. Б., Гушко С.В., Кулишов В.В., Салихов С. А., Маманазаров М. А., Пурий А.В.// [Глава 6. Производство 

продукции. Изокванта C. 76-86, Глава 13 Эффективность производства, С.366-371], Бухара: 2020. – 1,5 д.а. 

Публікації у періодичних наукових виданнях: 

1. Пурій Г. В. Методологічні основи прийняття рішень щодо збалансованого управління виробництвом 

продукції / Хорольський В.П., Рибалко Л.П., Пурій Г.В. , Хорольська О.В.  // Економічний часопис ХХІ. – 

Київ. – 2016.– № 160 (7-8). – С. 45-50 (Міжнародні наукометричні бази: Web of Science, SCOPUS). 

http://soskin.info/en/ea/2016/160-7-8/Economic-Annals-contents-V160-09 

2. Пурій Г.В. Дослідження циклічних коливань еміграції з України / Г. В. Пурій, К. В. Слюсаренко, 

В. В.Кулішов // Бізнес Інформ. – Харків. – 2019. – №9, C. 36-42. (Фахове видання) https://www.business-

inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_9_0_36_42&lang=en 

3. Пурій Г.В. Слоубалізація економічних систем / І. Максимова, Г.Пурій // Український Щорічник з 

Європейських Інтеграційних Студій. Вип. V.– Київ, APREI, 2020. – С. 101 – 108. (Фахове видання) 

http://yearlybook-aprei.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/Ukrayinskyj-SHHorichnyk-z-YEvropejskyh-

Integraczijnyh-Studij-Vypusk-V.-2020-r..pdf 

4. Investigation into International Innovative Management of Creating and Producing Electric Cars / S. Kharin, 

O. Xamidov, G. Purij, O. Padalka, N. Sheludiakova // 8th International Scientific Conference on Sustainability in 

Energy and Environmental Science 2020. (Міжнародні наукометричні бази: SCOPUS) 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012005/meta 

5. Puriy H. Global Work Mobility in the Integration Conditions / S. Hushko, V. Kulishov, T. Hangoni, H. Puriy, 

B. Kuzyšin, M. Šip, // QUALITY Access to Success: Journal of Management Systems, 2021, Vol. 22, No. 183, pp. 

72-78. (Міжнародні наукометричні бази: Web of Science, SCOPUS). 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85110795002&origin=inward&txGid=73967bd98bab5458b5991b5a934c4a5e 

6. Шайкан А.В., Пурій Г.В., Багашова Н.В.  Посилення регіональної орієнтації економічних систем в умовах 

слоубалізації / Бізнес-Інформ. - №11.- 2021. С. 26-34.  DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-11-26-34 

(Фахове видання) 

7. Puriy G. Integration of Ukraine into European union in Globolizing world / G. Puriy, N. Bahashova // Periodyk 

naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 2017, 20 (2017) nr1, S.114-

123. (Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, DOAJ,  Crossref, WorldCat) 

8. Puriy H. Strategic priorities of Ukraine’s investment and innovation development in modern international economic 

environment / Y. Izmaylov, D. Znotina, H. Puriy // Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 

Akademia Polonijna w Częstochowie, 2017, 24 (2017) nr5, S.39-52. (Міжнародні наукометричні бази: Index 

Copernicus, DOAJ,  Crossref, WorldCat) 

9. Puriy H. Foreign experience of Special Economic Zones and prospects of development in Ukraine / H. Puriy, 

I. Maksymova, Y. Shatalov, A. Kostiuchenko // Scientific Journal of Polonia University. - 2018. - nr 4 (29). – Р.92-

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://smida.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-4994
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012005/meta
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85110795002&origin=inward&txGid=73967bd98bab5458b5991b5a934c4a5e
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85110795002&origin=inward&txGid=73967bd98bab5458b5991b5a934c4a5e
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-11-26-34
https://search.crossref.org/?q=Scientific+Journal+of+Polonia+University&type=Journal+Article
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/42846
https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Scientific+Journal+of+Polonia+University#x0%253Aartchap-%2C%2528x0%253Aartchap%2Bx4%253Achptr%2529%2C%2528x0%253Aartchap%2Bx4%253Adigital%2529format
https://search.crossref.org/?q=Scientific+Journal+of+Polonia+University&type=Journal+Article
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/42846
https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Scientific+Journal+of+Polonia+University#x0%253Aartchap-%2C%2528x0%253Aartchap%2Bx4%253Achptr%2529%2C%2528x0%253Aartchap%2Bx4%253Adigital%2529format
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100. (Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, DOAJ,  Crossref, WorldCat) 

10. Puriy H. Information security of human resource mobility under integration conditions / H. Puriy, N. Bahashova, 

I. Kotane // Scientific journal of Polonia University. – 2018. - nr1(26), P.34-42. (Міжнародні наукометричні бази: 

Index Copernicus, DOAJ,  Crossref, WorldCat) 

11. Puriy H. Influence of Conditions of Economic Systems on Innovation Processes in Modern International Economic 

Environment / V. Kulishov, H. Puriy, I.Kotane, I. Yegorova, S.  Hushko // International Scientific Conference 

«Society. Integration. Educatoin. Proceedings of the International Scientific Conference»,  Мay, 25 – 26, 2018. – 

Latvia,  Rezehne: Rezehne Academy of Technologies, vol. VI,  2018. – Р. 294-303. 

12. Purij G. Designing an ERP Module for Assessing the Economic Status of Mining and Metallurgical Enterprises 

Based on Operating Leverage  / Hushko S., Purij G., Slyusarenko K., J. M. M. Botelho, A. Mamanazarov, 

V. Kulishov // International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020). Series: 

Advances in Economics, Business and Management Research. - 2020. - volume 129, pp. 8 -14. DOI: 

https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.002.  (Міжнародні наукометричні бази) 

13. Purii, H. Simulation of Regional Development of Bioeconomy under Slowbalization. / Arbidane, I.; Purii, H.; 

Dvigun, A.; Mamanazarov, M. and Padalka, O. // In Proceedings of the 5th International Scientific Congress Society 

of Ambient Intelligence - ISC SAI, ISBN 978-989-758-600-2, 2022, pages 85-92. DOI: 

10.5220/0011341900003350. (Міжнародні наукометричні бази) 
 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 
Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах і є необхідною для 
опанування подальших навчальних дисциплін «Планування і контроль на підприємстві», «Стратегія підприємства», 
«Потенціал і розвиток підприємства», «Формування бізнес-моделі підприємства», «Обґрунтування господарських 
рішень і оцінювання ризиків», «Економічна діагностика» та ін. 
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Лекції 32 6 

Практичні (лабораторні) 32 8 

Самостійна робота студента (СРС) 98 148 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 18 18 

Курсова робота - - 

 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 100 100 

оцінювання під час аудиторних занять 60 60 

виконання контрольних (модульних) робіт 20 20 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

20 20 

науково-дослідницька робота 0 0 

Підсумковий контроль (залік) 0 0 

Разом 100 100 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 
 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних обов’язків:   
❖ не запізнюватися на заняття;   
❖ не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
❖ самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
❖ конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під час 

виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   
❖ своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні та практичні завдання;   

https://search.crossref.org/?q=Scientific+Journal+of+Polonia+University&type=Journal+Article
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/42846
https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Scientific+Journal+of+Polonia+University#x0%253Aartchap-%2C%2528x0%253Aartchap%2Bx4%253Achptr%2529%2C%2528x0%253Aartchap%2Bx4%253Adigital%2529format
https://search.crossref.org/?q=Scientific+Journal+of+Polonia+University&type=Journal+Article
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/42846
https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Scientific+Journal+of+Polonia+University#x0%253Aartchap-%2C%2528x0%253Aartchap%2Bx4%253Achptr%2529%2C%2528x0%253Aartchap%2Bx4%253Adigital%2529format
https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.002
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❖ брати очну участь у контрольних заходах;   
❖ будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом),  в тому 

числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як порушення 
норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у порядку, 
визначеному чинним законодавством. 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення експерименту, 
практики);  
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;   
метод проблемного викладу;   
дослідницький. 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування по бланкам. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - https://moodle.duet.edu.ua/ 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus - український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо Ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. 
Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією 
із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою 
студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від 
інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не 
подавати один і той же звіт двічі. 
Викладання дисципліни здійснюється відповідно до загальноприйнятих норм освітньо-наукової діяльності 
здобувачами вищої освіти з дотриманням основних моральних і правових стандартів академічної поведінки та 
принципу нетерпимості до порушень етики академічних взаємовідносин, згідно «Положення про академічну 
доброчесність у Державному університеті економіки і технологій» 
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf  (затв. Вченою радою Державного університету 
економіки і технологій, протокол №5 від 25 листопада 2021р.). 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри Економіки та цифрового бізнесу Державного університету економіки і технологій - протокол 
№1 від 05 жовтня 2022 року 
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